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W E L K O M

APOK heeft een nieuwe gevel manager:
Gaëtan Maribro

Vo o r w o o r d
2019 was een druk jaar voor APOK. 
Er was de opening van een nieuw fi liaal in Ieper 
afgelopen lente, de verdere ontplooiing van 
onze 3 Brusselse fi lialen, een nieuwe plooibank bij 
APOK Anderlecht deze herfst. We kijken nu vol 
optimisme naar 2020. 

Ook dit jaar gaan we op zoek naar de beste manier 
om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw dak 
en gevelprojecten. 2020 wordt een uitzonderlijk 
jaar waar we samen  zullen invliegen. 

Bedankt aan al onze klanten voor hun grenzeloze 
creativiteit, voor de dagelijkse projecten en 
uitdagingen en vooral voor de samenwerking 
die al  60 jaar aan de gang is.

Prettige eindejaarsfeesten!
Het APOK team

De winter is in aantocht…

Dagen worden korter, donkere avonden langer… 
Er is echter één plaats waar het licht altijd schijnt: www.apok.be 

Neem vanuit uw luie zetel een kijkje op onze online
dakwinkel en ontdek onze verschillende soorten EPDM, 
gevelproducten, dakramen, dakpannen, zink, lood, 
koper, roofing… met alle nodige productinformatie van ons 
uitgebreid assortiment, maar ook onze opleidingen en 
evenementen.

Maatwerk nodig? 
Geen probleem, ook dat kan u online bestellen. Bekijk zeker ook 
onze lopende promoties, u vindt ze onmiddellijk terug op onze 
homepage. 

Afgelopen jaar opende APOK zijn 31ste fi liaal te Ieper. Net zoals 
in alle andere vestigingen kan u ook hier uw online bestelling 
oppikken die binnen 2 u klaar staat voor afh aling. 
Laat u liever leveren op de werf of thuis? U kan deze 
optie simpelweg aanduiden bij het uitcheckproces via uw 
winkelmandje.

Bij APOK brengen we voornamelijk de gevel-bekleding van 
4 productfamilies op de markt: VMZINC®, vezelcement, 
High Pressure Laminate (HPL) en Rockpanel®.

Elk type product heeft  unieke kenmerken en kleuren die bij 
uw project passen. 4 producttypes die APOK door en door 
kent. 

Gaëtan werkte jaren als fi liaalhouder
in APOK Manage. 
‘’Mijn taak is om u te helpen uw gevelproject 
tot stand te brengen. Aarzel niet om contact 
met mij op te nemen, ik zal u graag 
begeleiden.’’

Gaëtan Maribro
T +32 (0)470 10 28 36
g.maribro@apok.be
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Resitrix SK W full bond in het 
grootste fotovoltaïsche park 
van de Benelux!

k o r t  s a m e n g e v a t
Architect Mint Architecten sprl

Opzichter LMR

Aannemer Thebo

Type product  RESITRIX SK W full bond

Type gebouw Kantoorgebouw

Locatie  Lommel

Oppervlakte bouwwerf 360 m2

Datum van oplevering  Juni 2019

Voordelen van product Duurzaamheid, elasticiteit, totale afdichting, wortelvast
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  —   E P D M

Het Kristal Solar Park in Lommel, 
het grootste zonnepark van de 
Benelux, hee�  op 13 juni o�  cieel de 
deuren geopend. De grootte van het 
Solar Park is vergelijkbaar met die van 
200 voetbalvelden. Om de 303.000 
fotovoltaïsche panelen dag in, dag uit 
optimaal te laten presteren, spreekt 
het voor zich dat het gebouw ook een 
technische krachtpatser moest zijn. 
Om de duurzaamheid van de 
dakbedekking te garanderen, 
hebben de architecten een 
beroep gedaan op het dakwerkers-
bedrijf Thebo voor het plaatsen van 
Resitrix SK W full bond EPDM!

Voor dit dakdekkersteam was het
een plezier om hiermee te 
werken: “Ons werk wordt een pak 
eenvoudiger als we kunnen werken 
met zo’n hoogwaardig EPDM als 
Resitrix. Het is een  fl exibel materiaal 
dat door zijn elasticiteit goed 
bestand is tegen bewegingen van het 
dak”, zegt Erik Theunissen (Thebo). 
Resitrix hee�  een elasticiteit van 
400% zonder te scheuren of te 
vervormen. 
Sterker nog: “Met deze EPDM 
kunnen we in alle zekerheid ons 
werk doen – en mijn collega’s 

zeggen hetzelfde! Het is niet voor 
niets dat de architecten van dit 
project hiervoor hebben gekozen. 
Zij zijn ook 100% overtuigd”. Voor 
het Kristal Solar Park viel de keuze 
specifi ek op Resitrix SK W full bond, 
omdat het FLL-gecertifi ceerd is, wat 
betekent dat het om een wortelvast 
product gaat. De volledige hechting 
en dichtheid voorkomen namelijk dat 
ongewenste planten kunnen 
groeien, wat een extra duurzame 
bescherming toevoegt aan de 
afdichting.

De 3 dakdekkers die aan het project 
hebben gewerkt, hebben geen enkel 
probleem ondervonden tijdens 
de plaatsing en hebben het werk 
heel vlot kunnen afronden. Van de 
voorbereiding van het dakoppervlak 
tot het aanbrengen van de 
hechtprimer FG 35, het lassen van de 
naden, het plaatsen van alle hoeken,… 
Alles werd in recordtijd en met de 
nodige dosis professionaliteit tot een 
goed einde gebracht.

W i s t  u  d a t . . . ? 
Het Kristal Solar Park in een notendop
93 hectare of m.a.w. 200 voetbalvelden, 303.000 zonnepanelen, 
2.200 kilometer aan kabels, ongeveer 85.000 MWh per jaar of m.a.w. wat 
+/- 25.000 huishoudens op een jaar verbruiken
en een daling van 30.000 ton aan CO2 per jaar. 
In de toekomst kunnen bedrijven die zich vestigen in deze zone en gezinnen uit 
Lommel of Pelt zich ook aansluiten op het zonnepark indien gewenst.

W i s t  u  d a t . . . ? 
Het Kristal Solar Park in een notendop
93 hectare of m.a.w. 200 voetbalvelden, 303.000 zonnepanelen, 
2.200 kilometer aan kabels, ongeveer 85.000 MWh per jaar of m.a.w. wat 
+/- 25.000 huishoudens op een jaar verbruiken
en een daling van 30.000 ton aan CO2 per jaar. 
In de toekomst kunnen bedrijven die zich vestigen in deze zone en gezinnen uit 
Lommel of Pelt zich ook aansluiten op het zonnepark indien gewenst.
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Dank u.
Reeds meer dan 125 jaar is de firma CUPA PIZARRAS 

actief in de wereld van natuurleien.
Dankzij jullie en het vertrouwen van de vele 

dakwerkers zijn wij trots jullie te mogen bijstaan in het 
uitvoeren van uitzonderlijke werven.

Bedankt voor de samenwerking en samen kijken wij de 
toekomst hoopvol tegemoet.
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Dankzij EPDM afrolstanden in de fi lialen kan men Tridex en
Sure-Seal EPDM op maat verkrijgen. Maar wat betekent dat voor u? 

Lengte op maat 
Met een EPDM-afrolstand kunt u als klant 
zelf bepalen hoe lang de EPDM-stroken 
moeten zijn, terwijl een gelijke breedte wordt 
aangehouden. Een EPDM-membraan dat 
uit één stuk bestaat, betekent dan ook dat u 
minder naadverbindingen moet maken. Zo rolt 
u uw EPDM gewoon in één keer uit over heel 
de lengte van het dak. Dat betekent een snellere 
verwerking van details, minder fl ashing, minder 
resten van EPDM en een volledige afdichting uit 
één enkel stuk. Kortom: meer comfort.

Snelle levering 
Uw EPDM op maat is ook uit voorraad leverbaar. 
Spring gewoon even binnen in uw APOK-fi liaal, 
plaats uw maatwerkbestelling en u kunt bijna 
onmiddellijk terug vertrekken. 
En wat als het om een industrieel dak gaat? Geen 
probleem, vraag in uw APOK fi liaal naar de 
verschillende mogelijkheden. 

Maatwerk dankzij
de afrolstanden
van APOK 

Tridex en Sure-Seal op maat voor u

Tridex-EPDM Afmetingen
Dikte 1,00 mm & 1,20 mm
Breedte 2,80 m tot 11,20 m
Lengte Op maat

Sure-Seal-EPDM Afmetingen
Dikte 1,20 mm
Breedte 3,05 m tot 6,10 m
Lengte Op maat

W i s t  u  d a t . . . ? 
Tridex van 1,2 mm dikte is ATG-gekeurd en  FLL gecertifi ceerd!

7



SONACA, (Société Nationale de Construction Aérospatiale) is een 
Waalse onderneming met vestigingen in zowat de hele wereld en is één 
van de belangrijkste spelers op de markt van vliegtuigbouwers. 
Veel dichter bij het aardoppervlak, op de begane grond in Gosselies, 
prijkt een gloednieuw gebouw dat het hoofdkantoor herbergt. 

Dat het er zo uniek uitziet, hee�  niet alles, maar 

toch veel te maken met zink. Er is een hele weg af te 

leggen vooraleer  het idee van een architect er ook 

daadwerkelijk staat.

Philippe Gustin,  Regio Sales Manager van 

VM Building Solutions bezoekt de hele tijd door 

architecten, ook IGRETEC. 

Zo kon hij al heel vroeg in het proces, eigenlijk nog 

voor het uit de startblokken schoot, het belang van 

zink onderstrepen in deze realisatie. Ze zaten meteen 

op dezelfde golfl engte: het moest op een vliegtuig 

gelijken.

Hoofdaannemer Bémat won de openbare 

aanbesteding. Arnaud Vendraming van IGRETEC 

tekende de plannen en Troiani & Fils voerde de 

dak- en gevelwerken uit.

SONACA Green in 
Gosselies, het hoofdkantoor 
dat je vleugels gee� 

  —   Z I N K
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In het lastenboek stond zink voor de 
gevelbekleding.
Voor de zink kwamen ze terecht bij APOK Fleurus. 
Er was concurrentie; niets garandeerde dat het 
zink van VMZINC® ging worden. Maar toen kwam 
Philippe met een geheim wapen boven water: 
klinknagels. 

Philippe Gustin: Om de gelijkenis met een vliegtuig 
te krijgen mocht het zink niet te dik zijn: 0,7 mm 
waardoor het een beetje zou golven. Ik zat samen 
met de architect naar foto’s van oude vliegtuigen te 
kijken en zei toen grappend: “En als we er nu eens 
‘klinknagels’ in slaan?” Dat bleek bij nader inzien zo 
gek nog niet. 

Ik had niet zo lang daarvoor op een presentatie 
voorbeelden gezien van experimenten met vormen 
in zink. Voor het concept ‘Make it Yours’ werken we 
binnen VM Building Solutions projecten op maat uit 
en zoeken we naar wegen die voor zink voorheen 
niet bestonden. De gevels van Sonaca waren een 
uitdaging die perfect in dat plaatje pasten.

Philippe heeft toch heel even zijn hart vastgehouden toen 
stedenbouw de AZENGAR-panelen weigerde omdat zij 
de kleur te licht vonden en de weerspiegeling volgens hen 
hinderlijk zou zijn. Philippe heeft toen als alternatief zwarte 
Ruiten VMZINC® in ANTHRA-ZINC® voorgesteld. “Zo maken 
we er een spionagevliegtuig met een donkere romp van”  zei 
hij. Die oplossing viel gelukkig in goede aarde.

De kwaliteit van het advies en van het werk
Voor Philippe was het zeer aangenaam samenwerken met een 
firma als Troiani & Fils. Het zijn vakmannen die het materiaal 
door en door kennen en in meer geïnteresseerd zijn dan alleen 
maar de prijs. 

Tiziano Troiani: “We kunnen rekenen op uitstekende 
technische ondersteuning, wat zeker in een geval als dit, met 
een product dat nog niet bestond, belangrijk is. De ruiten 
VMZINC® met ‘klinknagels’ en vervormingen die een licht 
golvend effect geven, hebben we voorheen nooit geplaatst, 
toch niet zoals hier. Sonaca is een wereldpremière. En 
wereldpremières schrikken ons niet af dankzij de technische 
ondersteuning van VM Building Solutions.

  —   Z I N K

k o r t  s a m e n g e v a t
Architect IGRETEC 

Bouwheer Sonaca

Aannemer /Dakdekker BEMAT / Troiani & Fils sa

Product  ANTHRA - ZINC®

Gebouw Kantoorgebouw

Locatie Gosselies

Oppervlakte bouwwerf 2.425 m2

Voordelen van de producten Esthetiek, duurzaamheid, robuustheid 
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Cembrit Dolmen leien 
als gevelbekleding

k o r t  s a m e n g e v a t
Aannemer Francis Ollevier bvba

Type product  Dolmen® Cembrit-leien

Type gebouw Privéwoning

Locatie  Komen

Oppervlakte bouwwerf 120 m2

Voordelen van product Robuustheid, isolatie, fraai uiterlijk 
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Francis Ollevier en zijn team heb-
ben onlangs een gevelbekledings-
project van 120 m2 afgerond in het 
Henegouwse stadje Komen. De 
eigenaars van dit huis wilden hun 
zijgevel beschermen, omdat deze 
was blootgesteld aan slecht  weer. 
Een goede weerstand was dus  
prioriteit, en daarom raadde de dak-
dekker dan ook de ‘Dolmen®’-gevel-
leien van Cembrit aan. Een slim idee! 

Voor ieder wat wils
Dolmen®-leien bieden niet alleen 
voordelen voor daken, maar 
zijn ook perfect bruikbaar voor  
gevels. Bovendien is dit  
assortiment geschikt voor 
diverse stijlen – in dit geval 
eerder een traditionele stijl,  
helemaal in harmonie met het 
huis. Daarnaast passen Dolmen®- 
leien ook perfect bij ultramoderne, 
strakke dak- en gevelstijlen.

Beschermt en isoleert
Deze bijzonder sterke gevelleien 
beschermen de muren die 
worden blootgesteld aan zwaar 
weer en bieden thermische 
isolatie, zonder dat hierbij werk 
binnen in het huis aan te pas komt. 

Eenvoudig te plaatsen
Francis Ollevier, heeft veel 
ervaring met dit soort projecten. 
De producten van Cembrit 
hebben totaal geen geheimen 
meer voor hem, zowel voor  
dak- als voor gevelwerk. 
Hij werkt al jaren met dit  
gevelbekledingssysteem, steeds 
geleverd door APOK, en is altijd 
tevreden geweest. Het APOK-
team brengt hem ook altijd op de 
hoogte van alle nieuwigheden of 
nieuwe manieren om de leien te 
plaatsen. Reden genoeg dus om 
te vertrouwen op APOK, wat hem 
dan ook weer zeker maakt van zijn 
eigen werk én het eindresultaat.

Online bestellen 
Er zijn vaak te weinig uren in 
een dag om alles gedaan te 
krijgen. Francis heeft echter een 
manier gevonden om zijn leven  
gemakkelijker te maken: online  
bestellingen op maat. Hij doet 
het bijna elke dag – en steeds met 
plezier, omdat hij weet dat zijn  
bestelling ook de volgende 
dag klaar zal zijn! “De kwaliteit 
van de producten en de goede 
communicatie”, dat zijn voor hem 
de redenen waarom APOK al bijna 
15 jaar zijn dak- en gevelpartner is.

  —  GEVEL

Meer info in uw APOK-filiaal 
of op www.apok.be.
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Ik wel, want ik werk als dakdekker uitsluitend met Derbigum. Waarom? Zo weet ik zeker dat mijn daken niet enkel kwalitatief en duurzaam zijn, maar ook 
dat mijn snijresten integraal gerecycleerd worden door Derbigum tot de perfecte grondstof voor nieuwe dakbanen. Zo kan ik als dakdekker bijdragen aan 
de circulaire economie van de toekomst. Engageer je ook op norooftowaste.be!

Engageer je voor een schonere planeet en onderteken het Derbigum charter

Ben jij al 
Futureproof 
dakdekker?

DRB_06974_Adv_A4_NL-FR.indd   1 21/10/19   12:22
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In het hart van het Limburgse platteland ligt het dorpje Opoeteren. 
Danshuis de Volmolen, dé plek voor feestelijke en gastronomische 
ontspanning, was in 2018 dringend aan renovatie toe. 

Deze zaal verdiende een stijlvolle en robuuste gevel die in harmonie was met 
de oude aangrenzende watermolen. Dakdekker van dienst, Vincent Thijs, 
nam de renovatiewerken met gevelpanelen van Rockpanel voor zijn rekening. 
Dit project duurde 3 maanden, waarin 2 tot 4 man om de beurt aan het werk 
waren.  Alles wat betrekking had tot het dak en de gevel werd herzien. 
Van het hellende dak van de molen, het raamwerk, de plafonds, de platte 
daken, de isolatiewerken en de dakafdichting.
Het leukste voor het team van Vincent Thijs was om deze danszaal vanaf een 
eenvoudige betonnen plaat te reconstrueren. Het raamwerk en de plaatsing 
van de 8 mm dikke Rockpanel Durable panelen was snel klaar. 
Het team hee�  al heel wat ervaring in het verwerken van deze producten. 
Vincent Thijs: “Ja, ik vertrouw dit merk echt. Het zijn lichte panelen om te 
verplaatsen, gemakkelijk te verwerken en te verlijmen. Deze gevelpanelen 
zijn ideaal voor dit soort projecten. Daarbovenop zorgt de breedte van 60 cm 
voor een mooi visueel e§ ect, vind ik “.
Vincent Thijs bestelt zijn materiaal steeds bij APOK Oudsbergen. 20 jaar 
geleden startte hij als dakdekker en sindsdien is zijn vertrouwen in de 
kwaliteit en dienstverlening van APOK steeds toegenomen.
Vincent Thijs : “De service is snel, de medewerkers staan altijd klaar om ons te 
helpen, ze zijn bij ons in de buurt en ze hebben altijd de voorraad die we nodig 
hebben. Hetzelfde geldt voor de levering van bestellingen. We hadden de 
160m2 Rockpanel Durable besteld en de volgende dag werd deze door APOK 
op de werf afgeleverd. De ideale start van een werkdag! “.

Een nieuwe gevel met 
Rockpanel Durable 
panelen ! 

  —  GEVEL
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Het station van Nijlen straalt 
terug pure charme uit!

k o r t  s a m e n g e v a t
Opzichter NMBS 

Aannemer Roof Service Group

Type product  Terreal Côte de Beaune dakpannen + APOFIL 160 

Type Gebouw Station

Locatie Nijlen

14



Het dak van het hoofdgebouw 
was op verschillende plaatsen  
beschadigd, waardoor het niet  
zomaar mogelijk zou zijn om  
alles te herstellen. Het was al snel  
duidelijk dat er nood was aan 
een uitgebreid renovatie- 
project: de spanten moesten 
worden vervangen of versterkt, 
de goten moesten worden  
verwijderd en vervangen .... 

Het team van Roof Service Group 
moest dus eerst het dak vrij- 
maken voordat ze dit kleine 
Vlaamse station terug naar zijn 
oude charmante glorie konden 
herstellen.

Om infiltratie van regenwater 
te voorkomen, hebben ze een  
onderdakfolie van APOK  
geplaatst: APOFIL 160. Deze  
folie bestaat uit 4 gewapende  
lagen, is dampopen en is voorzien 
van een kleefstrook. De regen die 
onder de pannen stroomt, wordt op  
natuurlijke wijze doorgeleid naar  
de nieuwe gootbakken.
Zodra dit allemaal klaar was, kon het 
team de Terreal-pannen installeren.

Dankzij de ‘Côte de Beaune’- 
pannen van Terreal was het  
perfect mogelijk om het 
harmonieuze aspect van het 
station van Nijlen te behouden. 

Deze pannen zijn betaalbaar, 
betrouwbaar in elke toepassing, 
weerbestendig, gemakkelijk te 
plaatsen en bovendien perfect 
vlak – pure kwaliteit dus, wat 
het team van Roof Service 
Group absoluut kon waarderen. 
Bovendien zijn ze perfect voor 

licht hellende daken, wat hier ook 
het geval was. De strakke, royale 
kleuren benadrukken de vroege 
20ste eeuw-stijl van het station.
Een geslaagd renovatieproject, 
dankzij de professionele expertise 
van Roof Service Group en de 
technische kwaliteiten van de 
Terreal-pannen, geleverd door 
APOK.

  —  PANNEN

Meer info in uw APOK-filiaal 
of op www.apok.be.
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» Uitstekend voor hellende daken
» Tand- en groefsysteem langs 4 zijden
» Markering voor eenvoudige versnijding
» Plaatsing in 2 lagen mogelijk
» Antislip voor veilige plaatsing

Zeer performant lichtgewicht 
PU-isolatiepaneel met reflecterende 
maar niet verblindende afwerking

EFISARKING

100 mm:
R = 4,65
(m².K)/W

ST
AN

DA
AR

D VOOR AL ONZE ISOLATIEPRODUCTEN

EF ISARKING

SOPREMA NV I Bouwelven 5 I 2280 Grobbendonk
Tel: +32 (0)14 23 07 07 I Fax: +32 (0)14 23 07 77
info@soprema.be I www.soprema.be

www.kme.com I info-tecu-italy@kme.com I +39.02.89140.21 I milano via morimondo 26

TECU® Gold I photo Massimo Crivellari
project The Lodge, Udine I design Uppercut copper art
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In Brussel kan je terecht 
in 3 APOK fi lialen! 
Het APOK-fi liaal in Anderlecht beschikt vanaf nu over zijn eigen plooibank.

N I E U W !  —  PLOOIBANK

Noord
APOK Neder-Over-Heembeek ligt op een steenworp van Jette, Brussel Centrum (+ Laken), Evere en 
Schaarbeek, maar is ook vlot bereikbaar vanuit Vilvoorde en andere Vlaamse gemeenten ten noorden van 
Brussel, waardoor u files met gemak kunt omzeilen. APOK Neder-Over-Heembeek – snel en efficiënt advies!

Zuidoost
APOK Anderlecht is in februari 2019 verhuisd naar een betere locatie, zodat dit filiaal u nog sneller van dienst kan 
zijn. Op 5 minuten van de buitenring is APOK Anderlecht hét strategisch gelegen filiaal voor heel het zuidoosten 
van Brussel. Bovendien heeft het filiaal een nieuwe plooibank! Sinds oktober staat het team van Matthieu Bille 
klaar voor al uw maatwerk van natuurlijk zink QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® of koper tot een lengte van wel 
6 meter. Hebt u een profiel, kielgoot of schoorsteenvoet nodig? Stuur gewoon uw afmetingen naar het team van 
APOK Anderlecht en zij gaan voor u aan de slag. 

Oost
Met een nieuwe filiaalhouder sinds oktober, staan de behoeften van dakdekkers nog meer centraal bij APOK 
Waver. Een optimale klantervaring in het oosten van Brussel! 

Ontdek alle premiumservices
van APOK

• Plooibank voor plooiwerk tot 6 meter 
(natuurlijk zink, ANTHRA-ZINC®, 
QUARTZ-ZINC® en koper)

• Maatwerk

• Gratis zink- en EPDM-opleidingen voor
alle niveaus

• Duidelijke technische uitleg

• Gepersonaliseerde prijzen

• Advies voor al uw dak- en gevelprojecten

• Uitgebreide voorraad

• Levering ter plaatse

17
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De druk bezochte Doe-Sessies  in onze APOK fi lialen waren een succes!  
Jullie konden informatie vergaren en praktijk ervaren over onze 
EPDM systemen,  het zink aanbod voor dak en gevel, en onder meer het 
aluminium dakrandsysteem Clips&Go. We herhalen dit nogmaals in 
het voorjaar 2020. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Solderen kan je nog niet of nog niet 
voldoende?
Dan schrijf je je best in voor een Workshop 
Solderen bij APOK. In samenwerking met 
VMZINC en SIEVERT organiseren wij 
meer dan 20 workshops.  Schrijf u in op 
www.apok.be. Voor de beginners voorzien 
wij een voormiddag, de betere soldeerders 
brengen wij naar een nog hoger level in de 
namiddag. 

Opleidingen voor u 
beste klant !

  —   O P L E I D I N G E N

Het volledige assortiment EPDM kan u ontdekken in een 
APOK-fi liaal tijdens een avondsessie. De EPDM-dagopleiding
(8u-niveau II)  en de EPDM-vervolmakingscursus (4u-niveau IV) 
zijn praktische en zeer interessante scholingen voor u en uw 
medewerkers.
Beide opleidingen zijn gratis! De kalender vindt u terug op 
www.apok.be/opleidingen-events of contacteer uw APOK 
filiaal. Wist u dat er ook een EPDM werf opstart bestaat?   
Een instructeur komt ter plaatse op uw dak waarbij hij
u praktisch zal bijstaan voor een juiste verwerking en 
detaillering van het EPDM membraan. Deze super  interessante 
ondersteuning duurt 6 u en bedraagt 250 euro.

Steeds weer en meer,  maar we doen het voor u.

Inschrijven op  één adres:  www.apok.be/opleidingen-events
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Moderne klassieker
Postel 20

It’s never just a roof.

De Postel 20, de stormpan bij uitstek, is wat je noemt de ideale
mix tussen een klassiek ontwerp en moderne techniek. Het is een
pan met een strakke en toch vriendelijke vormgeving. Hierdoor
is deze pan uitstekend geschikt voor klassieke, maar zeker ook
voor moderne bouwstijlen.
Kijk voor meer informatie op monier.be.
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Teroson EF TK 395 
Isolatielijm voor iedereen 
die hogere eisen stelt

It’s never just a roof.

Wie isolatie op platte daken verlijmt met Teroson EF TK 395 zal 
merken hoe snel, schoon en betrouwbaar dit werkt. Het flexibele 
schuim egaliseert oneffenheden, is handig en spaarzaam in gebruik 
en is zelfs bij lage ondergrondtemperaturen te gebruiken. TK 395 is 
ook stabiel op schuine oppervlakken, dus ideaal voor het uitvoeren 
van details.  In de praktijk kan TK 395 het best overtuigen, want het 
schuim kan duidelijk sneller worden aangebracht en hardt sneller uit 
dan traditionele vloeibare PU-lijmen. 
Kijk voor meer informatie op icopal.be

21



In Drongen werd een
oude abdij omgetoverd tot 
een leuke school

k o r t  s a m e n g e v a t
Algemeen aannemer Denys NV uit Wondelgem

Type product Leien  

Type gebouw School

Locatie Drongen

Oppervlakte bouwwerf 1900 m2

Het project kwam tot stand dankzij de bekwame  handen van de 
dakwerkers van aannemer Denys NV uit Wondelgem en APOK Drongen. 
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In Drongen werd een
oude abdij omgetoverd tot 
een leuke school

Om deze oude abdij om te toveren tot een leuke 
school is er wel heel wat werk aan te pas gekomen. 
Het dak behoudt zijn ouderwetse charme, maar is 
toch voorbereid op een zonnige toekomst en alle 
studenten die er zullen schoolgaan.

Ambachtelijk kunstwerk
Het elegante dak van de abdij pronkt weer in al zijn 
glorie, en dat allemaal dankzij de correct geplaatste 
leien cupa 4  Vlaams model 27/18. Het team van 
Denys NV heeft uitzonderlijk werk geleverd en het 
eindresultaat mag er zeker en vast zijn! “Het werk 
was echt een kunst op zich: de loden stroken, de 
afwerking van de koperen goten en gevels van de 
kapellen... Prachtig gewoon! 

Hand in hand
Het project werd van a tot z begeleid door het team 
van APOK Drongen. Het verhaal begon aanvankelijk 
met een offerte, gevolgd door de implementatie-
fase, waarbij APOK verantwoordelijk was voor al 
het nodige maatwerk en Andy Moreels, assistent 
van het filiaal, het project persoonlijk opvolgde. 
Elke stap werd hand in hand gezet, om een resultaat 
te garanderen waar de oorspronkelijke bouwers 
ongetwijfeld trots op zouden zijn!

” DIT SOORT AMBACHTSWERK IS ECHT

” IETS UNIEKS – DAT ZIEN WE 
TEGENWOORDIG NIET VAAK MEER”.

  —  LEIEN

Ambachtswerk van de toekomst
Met dit project werd een kostbare en steeds zeldzamer 
wordende ambacht nieuw leven ingeblazen, namelijk het 
met de hand renoveren van een leien dak en het werken met 
lood, koper en zink. Voor dit soort project is uiteraard ook 

professionele begeleiding van begin tot 
eind nodig, wat één van de missies van 
APOK is (of het nu gaat om een traditioneel 
of een ultramodern dak)... APOK zit steeds 
op dezelfde lijn als haar klanten en streeft 
hetzelfde doel na: een geslaagd project!

W i s t  u  d a t . . . ? 
Met ladderhaken = veiligheid eerst 

• Dankzij ladderhaken, kan een ladder op een veilige manier 
vastgemaakt worden aan het dak.

• A« ankelijk van het type dak en de dakbedekking, hee�  APOK 
verschillende soorten ladderhaken. 

• APOK hee�  veel referenties die aangepast zijn aan de 
verschillende soorten daken en bekledingen. 

• Voor de abdij van Drongen werden LADDERHAKEN LEIEN 
INOX 1.4401 MODEL 1AP gebruikt. 

• Deze haken voldoen aan de Europese veiligheidscriteria 
EN 517 voor geprefabriceerde accessoires voor 
dakbedekking en dakhaken.

• Deze veiligheidshaak is bedoeld voor het bevestigen van 
ladders, de ondersteuning van een werkplatform.
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Stormpan 
Vario 18

4 mm

25 mm 

Variabele 
zijsluiting

Grote variabele 
kopsluiting

We hebben dakdekkers gevraagd hoe zij de ideale Stormpan zagen. Dat leidde tot een 
 innovatieve pan met een grote variabele kopsluiting van maar liefst 25 mm en een  variabele 
zijsluiting van 4 mm. Voordeel? Halve of ¾ pannen zijn in de meeste gevallen niet meer 
nodig. Dat zorgt voor een enorme tijdswinst en dus een hoger rendement. Bovendien 
biedt dit  Belgisch topproduct een elegante look en garandeert het op elk dak een optimaal 
 eindresultaat, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Meer informatie? Vraag onze brochure aan via 
www.stormpanvario18.be

De variabele Stormpan geïnspireerd door dakdekkers

WIE_Vario18_advertentie architecten_A4_NL.indd   1 5/08/19   15:34
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JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

Plaats jij je dakramen graag snel, zonder gedoe achteraf én tegen 
een mooie winstmarge? Werk samen met Skylux. Je monteert onze 
innovatieve dakramen net zo vlot als klassieke wenteldakramen.

En je klanten? Die maak je ook happy: zij krijgen een bijzonder 
kwalitatief kiepdakraam. Standaard muggenhor aan de buitenkant, 
kind- en inbraakveilig, makkelijk te reinigen, ...  
Gedaan met de nadelen van een wenteldakraam! Skylux is de toekomst 
voor jou én je klanten. 

Contacteer ons en wordt premium dakwerker! 
Tel 056 20 00 00 - info@skylux.be

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant

SKY-dakramen ad Apok-NL 2019.indd   1 8/10/19   11:51
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Eén van de gebouwen van Atlas Copco, leverancier van duurzame 
productiviteitsoplossingen in Aartselaar, was toe aan een heuse 
opknapbeurt, met inbegrip van het oude dakafdichtingsmateriaal dat 
absoluut niet meer bruikbaar was. 

Door de strenge renovatievereisten voor het gebouw, 

koos men voor Resitrix. Het dakdekkersbedrijf 

Roofcover werkt al meer dan 10 jaar met deze EPDM 

en vertrouwt hiervoor steeds op APOK. Het team kon 

de klant garanderen dat Resitrix de beste oplossing 

zou zijn. En zo konden ze vol goede moed beginnen 

aan dit avontuur van 14.000 m2.

Atlas Copco kiest voor 
Resitrix SK W voor 
renovatie-project van 
14.000m2

  —   E P D M
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Hoe komt het dat jullie allebei zó zeker 
waren dat Resitrix de ideale EPDM zou 
zijn?
Bavo Kiebooms (Atlas Copco): “Ten eerste is 
het belangrijk om te weten dat het gebouw wordt 
gebruikt als productiehal voor onze industriële 
luchtcompressoren, de kern van ons bedrijf. 

Het dak was al 30 jaar oud en was op verschillende 
plaatsen zichtbaar gescheurd. Dit renovatieproject 
was dus duidelijk nodig om grotere problemen te 
voorkomen”.

Christophe Verelst (Roofcover): “Voor de situatie 
van Atlas Copco kon enkel en alleen Resitrix SK W 
exact voldoen aan alle vereisten”.

Bavo Kiebooms: “Absoluut. Voor de renovatie van dit dak 
hadden we zeer specifieke vereisten. 
We moesten het risico op brand koste wat het kost tot een 
minimum beperken om de kans op brand of explosie in een 
productiehal als de onze volledig uit te sluiten. Veiligheid staat 
centraal bij ons!”.

Christophe Verelst: “En daarom is deze 
EPDM de ideale keuze! Al deze redenen 
maken het duidelijk waarom we al jaren 
met Resitrix werken. Ik ken geen enkel 
afdichtingsmateriaal dat het beter 
doet, zowel op het vlak van veiligheid, 
duurzaamheid als plaatsingsgemak”.

En APOK hee�  daarbij geholpen? 

Christophe Verelst: APOK is inderdaad een onmisbare partner, 
ja… Het APOK-team is niet alleen exclusieve distributeur 
van Resitrix, maar biedt ons ook professionele uitleg over 
producten en prijzen. Het personeel kent de producten door 
en door en geeft vaak nuttige tips. En als we ooit een probleem 
hebben, staan ze ook altijd voor ons klaar. 
Ze zijn enorm flexibel en stellen alles in het werk om ons te 
helpen. In de 10 jaar dat we samenwerken, hebben we alleen 
nog maar positieve ervaringen gehad”. 

  —   E P D M

” WE WILDEN EEN ZO DUURZAAM 
EN PERFORMANT MOGELIJKE 
AFDICHTING, DIE BOVENDIEN VLAMVRIJ 
GEÏNSTALLEERD KON WORDEN. 
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k o r t  s a m e n g e v a t
Opzichter Atlas Copco

Aannemer Roofcover

Type product  Resitrix SK W 

Type gebouw Industrieel (productielijn)

Locatie  Aartselaar

Oppervlakte bouwwerf 14.000 m2

Voordelen van product Duurzaam, 50 jaar lang waterdicht,

  wortelvast (FLL) en veilige vlamvrije 

  plaatsing 

Dankzij het topwerk van Roofcover mag het bedrijf gerust 
zijn dat hun industriële luchtcompressoren in alle veiligheid 
op volle toeren kunnen draaien, vanaf nu minstens 50 jaar lang 
beschermd door het gerenoveerde dak van 14.000m2.

14.000m2 om te renoveren, dat klinkt als 
een gigantische oppervlakte…

Christophe Verelst: “Dat is het ook! En we hadden 
niet veel tijd om het project uit te voeren. We hebben 
bijna een maand aan een stuk doorgewerkt!”.

Bavo Kiebooms: “We hadden Roofcover om 
een heel krappe deadline gevraagd, dat klopt. 
Alles moest snel geplaatst worden, zodat we het 
renovatieproject ook zo snel mogelijk konden 
afronden, en eindigen met de installatie van 
zonnepanelen voor het einde van het jaar… Het team 
heeft rekening gehouden met onze timing en een 
topresultaat afgeleverd.

Christophe Verelst: “Daarom was Resitrix SK W 
dus zo interessant voor ons. Dit materiaal kan met 
volledige of partiële hechting worden geplaatst. 
In dit geval hadden we gekozen voor een partiële 
hechting, waardoor we een pak tijd én lijm hebben 
bespaard tijdens het hechtingsproces”. 

Wat hebben jullie eigenlijk gebruikt om de 
primer FG35 aan te brengen?

Christophe Verelst: “We hebben verschillende 
technieken afwisselend toegepast. Afhankelijk van 
de locatie hebben we de FG35- spraytank gebruikt, 
die de  hoeveelheid primer correct kan doseren.

Voor de fijnere details hebben we gewoon een traditionele 
lijmborstel gebruikt. Het hing eigenlijk af van de 
omstandigheden”.

Wat viel er op aan deze samenwerking? 

Bavo Kiebooms: “Er was één aspect aan het project dat ons 
echt is bijgebleven. Roofcover heeft ons een certificaat van 
de leverancier doorgestuurd, dat bevestigde dat het Resitrix-
EPDM correct was geplaatst. Dit is een extra controle en 
bewijs dat de plaatsing volledig volgens de regels is gebeurd. 
Dat hadden we niet verwacht. Het was de eerste keer dat we 
Resitrix hebben gebruikt en onze ervaring met Roofcover was 
positief op elk vlak”.

Christophe Verelst: “Ik weet dat er dakdekkers zijn die het 
certificaat niet naar hun klanten doorsturen. Maar dat vind 
ik niet juist. Onze klanten beschikken niet altijd over de 
nodige technische kennis om te weten of het werk correct is 
uitgevoerd of niet. Het certificaat van de werfcontrole geeft 
hen dan een extra gevoel van zekerheid. Zo wist Atlas Copco 
bijvoorbeeld dat hun investering ook echt serieus werd 
genomen”.
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Een dak van 1000m2 afdichten putje winter klinkt niet bepaald ideaal. 
ADAK ging de uitdaging echter met volle moed aan. 

Dankzij hun jarenlange 
ervaring met Resitrix-EPDM 
kon het team direct aan de 
slag op het dak, terwijl de 
optiekwinkel gewoon de 
deuren kon openhouden 
zonder dat ze iets van de 
werkzaamheden merkten. 
Zelfs niet tijdens de 
installatie van de SlimFort-
gevelbekleding! 

Open en droog op elk 
moment! 
1000m2 Resitrix zorgden ervoor!

  —  EPDM

OPEN en droog op elk moment!
Dit nieuwe appartements- en bedrijvenblok in Asse was al volop in gebruik 
toen de dakdekkers van ADAK aan de slag gingen. Het afdichtingswerk aan 
het dak, dat uit verschillende niveaus bestaat, moest volgens een e²  ciënte 
rotatie worden uitgevoerd, zodat de onderliggende verdiepingen te allen 
tijde werden beschermd tegen water en eventuele lekkage. Voor Gerrit, van 
het team van ADAK, was dit een prioriteit: “Het maakte ons werk een beetje 
moeilijker, maar we wilden natuurlijk het comfort in de winkel garanderen! 
Iedereen hee�  het recht om in goede omstandigheden te werken”. 

Topproducten geleverd door APOK
Voor deze nieuwe constructie liet het dakdekkersbedrijf de keuze vallen op 
Resitrix-EPDM. Wat de afdichting op zich betre� , stelde ADAK de veiligheid 
voorop door te kiezen voor het Resitrix SK W-EPDM. Dankzij Resitrix is het 
gebouw minstens 50 jaar lang volledig bestand tegen weer en wind.

Tijdsbesparing dankzij SlimFort
Met behulp van het eenvoudige en snel te monteren SlimFort-systeem
kon het team een pak tijd besparen. Het muuranker is namelijk reeds 
geïntegreerd in de platen door middel van consoles, waardoor er minder 
handelingen nodig zijn. “Dankzij SlimFort konden we het project op tijd 
en zonder enig probleem afronden. Bovendien konden we het aantal 
koudebruggen tot een minimum beperken!”.

APOK, uw specialist in dak en gevel!

SlimFort-systeem
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SLIM JE DAK 
RENOVEREN?
UNILIN INSULATION 
WIJST JE DE WEG...
Wist je dat een slecht of niet-geïsoleerd dak  verantwoordelijk is voor 30% 
van de warmteverliezen in je woning? Je dak goed isoleren is dus van het 
allergrootste belang om een goed E-peil te bekomen, je wooncomfort te 
optimaliseren en de waarde van je woning te behouden. 

JE
DAK

EERST!

30% 
warmte-
verlies via 
het dak

UNILIN HEEFT 
VOOR ELK DAK DE 
IDEALE ISOLATIE-
OPLOSSING

UTHERM SARKING

Heb je vragen over een specifi eke dakisolatieoplossing? Unilin helpt je graag verder. 
T.  +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com

Je dak aan de buitenkant 
(na-) isoleren

Je dak aan de buitenkant  
isoleren & direct afwerken

Je zolder aan de binnenkant 
(na-) isoleren

• Isoleren en afwerken ineen
• Makkelijk zelf te plaatsen
• Diverse binnenafwerkingen

• Isoleren aan de buitenkant
• Beschermt de houtstructuur
• Oplossing om te na-isoleren

• All-in-one = isolatie, kepers, 
 onderdak en binnenafwerking
•  Meest energie-efficiënte 
 dakisolatie-oplossing
• Wind- en waterdicht 
 in max. 5 dagen
• Keuze uit diverse 
 binnenafwerkingen

UTHERM ATTIC
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En klaar!

De snelste isolatie op de markt
Comfofix® is de eerste ‘pop-in-place’ isolatie voor hellende daken ter wereld. Deze isolatiemethode is 
de snelste en gemakkelijkste methode in de sector en kan zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten 
worden toegepast. Comfofix® verlaagt bovendien de energiekosten dankzij de energiebesparing die de 
platen opleveren, tijdens de hele levensduur van het gebouw. Het enige dat u hoeft te doen, is de plaat 
tussen de dakspanten plaatsen en voor u het weet, bent u op weg naar de volgende tevreden klant!

pop-in-place isolatie voor hellende daken

www.recticelinsulation.be

AD_comfofix_A4_NL_2019_0404.indd   1 09/04/2019   16:51
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Stefanie Neels, Productmanager dakpannen 
regio West  gee�  een woordje uitleg over 
waarom de dakpannen van APOK zo worden 
gewaardeerd. 

Stefanie, wat hee�  APOK allemaal te bieden 
op het vlak van dakpannen?
APOK verkoopt maar liefst 150 verschillende 
soorten dakpannen. Stormpannen, platte 
pannen, kokerpannen, Romeinse pannen...
Noem maar op – het assortiment van APOK is 
enorm! Onze diverse dakpannen zien er niet 
alleen fraai uit, maar voldoen ook nog eens aan 
alle architectonische vereisten en zijn ideaal 
geschikt voor het klimaat in onze omstreken. 

En qua kleuren?
Er is voor ieder wat wils … Met 150 kleuren-
nuances hebt u echt keuze te over. 

Hoeveel merken dakpannen verdeelt APOK?
Wij werken samen met 4 partners: Cembrit, 
Monier, Koramic, Terreal. Al deze merken zijn in 
elk fi liaal te vinden.

Maak kennis met de 
dakpannen van APOK

En als een klant geen keuze kan maken uit dit enorme 
assortiment?
Ook daar hebben we aan gedacht! Al onze fi lialen hebben een 
‘panotheek’, waar onze klanten heel eenvoudig hun keuze 
kunnen maken.

Is het ook mogelijk om de dakpannen te laten leveren?
Ja, al onze pannenfi lialen, hebben een eigen kraanwagen. 
Onze klanten kunnen ook altijd binnenspringen in hun 
lokale APOK-fi liaal voor staaltjes, technische informatie of 
referentieadressen.

Welke boodschap hebt u nog voor de klanten van APOK?
Er is een oplossing voor elke situatie! De dakpannenservice van 
APOK zoekt naar de meest praktische alternatieven om het 
werk van de dakdekkers te vereenvoudigen. Wij werken voor én 
met onze klanten.
Alles binnen handbereik, onder één dak en zonder gedoe: dat is 
de dakpannenservice van APOK.  

Wilt u graag advies over uw pannendak? 
Neem contact op met uw APOK fi liaal of uw vertegenwoordiger.
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Verdien 80 VELUX Club punten* per VELUX platdakvenster gekocht 
tussen 15 september en 15 december 2019.

* Spaar 45 punten per venster van het type CFP of CVP en 35 punten per bescherming van het type ISD.

WAAROM
vervangen steeds meer installateurs 
oude plastieke koepels door glazen 
platdakvensters van VELUX?

Redenen genoeg:

Gemakkelijke en snelle installatie

Niet duurder dan vergelijkbare plastieke oplossingen

De mogelijkheid om meer VELUX Club punten te verdienen

Voor u en uw klanten: een duurzaam VELUX product 
met de bijhorende service en garantie.

 per VELUX platdakvenster gekocht 
80 

punten

Voor

Na
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DELTA® protects property

Laat UV-stralen het 
dak niet vernietigen! 
DELTA®-PENTAXX S PLUS 
Tot vier maanden UV-stabiliteit.

Op die manier bent u aan de veilige kant, zelfs in geval van 
bouwvertragingen. DELTA®-PENTAXX S PLUS is door 
zijn robuuste versterking ook zeer scheurvast en 
kan dankzij de geïntegreerde kleefstroken snel 
en eenvoudig worden geïnstalleerd.

NIEUW
www.doerken.com/pentaxx-be

Ontdek meer voordelen van 
DELTA®-PENTAXX S PLUS online. 

Geniet ook van onze whitepaper en 
andere belangrijke informatie 

over UV-bescherming!

www.doerken.com/pentaxx-be

sa Dörken Benelux nv, Zellik (Asse)
www.doerken.be

DOE-9288_PENTAXX_Anzeige_300x179mm_BE_RZ.indd   1 21.10.19   17:03
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TOP in dakafdichting
• Totaal assortiment EPDM-afdichtingssystemen

voor platte daken 

• Topkwaliteit: dé nummer 1 in België  

• Blijvend elastisch, waterdicht
en onderhoudsvrij

• Fabriekswaarborg:
10 jaar/levensduur 50 jaar 

Vraag het garantie-certifi caat
aan voor uw project! 

Waterdicht onder alle omstandigheden

www.resitrix.be

 Blijvend elastisch, waterdicht

10 jaar/levensduur 50 jaar 
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D i t  m a g a z i n e  i s  e r 
v o o r  e n  d o o r  j o u !
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v o o r  e n  d o o r  j o u !
D i t  m a g a z i n e  i s  e r 

And the winner is….
In onze APOK Informatief van juni lanceerden we een 
fotowedstrijd met een gratis fotoreportage voor de winnaar. 

Wij zijn blij jullie onze winnaar te mogen voorstellen: 
Dakwerken Gerard BVBA uit Werchter. 

Het gewonnen project ging over een volledige dakrenovatie met 
uitbreiding van dakkapellen van taverne De Pelgrim te Betekom. 
De zolderverdieping moest tot een feestzaal omgebouwd 
worden. Voor dit project werden onder andere Signy dakpannen,  
ANTHRA-ZINC® en Resitrix gebruikt. 

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor 
de laatste informatie en nieuwtjes uit de sector!

Onze winnaar is sinds 1987 klant bij APOK! Toen was APOK nog een startende éénmanszaak…

Dakwerken Gerard: “We hebben de groei van APOK als wekelijkse klant van dichtbij meegemaakt.  
Het assortiment van dakmaterialen werd steeds verder uitgebreid zodat de dakwerker voor
bijna alle materialen bij APOK terecht kon.

Wat hem ertoe aanzette om deel te nemen aan de APOK Informatief fotowedstrijd? 
Dakwerken Gerard: “APOK Informatief zet regelmatig aannemers en projecten in de kijker. 
Het is interessant om te zien wat anderen doen en welke producten gebruikt worden. »

U zal de fotoreportage van deze winnaar in een volgende APOK Informatief kunnen bewonderen. 

De voorstelling van nieuwe materialen en plaatsingsmethoden en de kwaliteit van de 
praktijkopleidingen maken van APOK een partner waarop deze dakdekker al meer dan 
30 jaar vertrouwt.

Hebt u ook zin om uw project met ons te delen? Stuur het door naar onze redactie en 
wij contacteren u om hier een mooi artikel over te schrijven! informatief@apok.be

36




